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Om du allerede har brukernavn og passord viser vi deg her hvordan innloggingen fungerer.

1

Start din nettleser og skriv inn adressen i adresselinjen.

INSTRUKSJON NETTHANDEL

Innlogging

2
Skriv inn ditt brukernavn og passord og klikk på ”Logg inn”
Har du glemt ditt passord? Klikk på ”Glemt passord?” så får du et
nytt passord tilsendt til den registrerte e-postadressen.
Om du har problemer med innloggingen, kontakt kundesupport.

3

Du er nå innlogget og kommer til din personlige velkomstside
og kan begynne din bestilling.

Ditt kundenummer og navn vises her.
Mer informasjon om hvordan du bestiller finner du på de
påfølgende sidene.
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INSTRUKSJON NETTHANDEL

Sortiment
I vår netthandel har du tilgang til hele vårt sortiment via produktgrupper. Du kan også søke etter varer med fritekst eller varenummer.

1

Om du klikker på en hovedgruppe kan du senere velge mellom
forskjellige mellomgrupper og undergrupper.

Vårt sortiment vil du alltid kunne se i menyen til venstre.

2

Velg ønsket mellomgruppe og undergruppe.
I feltet ”Produktutvalg” vises varer fra den gruppen du har valgt.
Om gruppen inneholder mange varer vises kun noen utvalgte varer.
Klikk på ny undergruppe for å komme fram til ønsket vare.
Om du vet hvilken vare du skal ha kan du bruke søkefunksjonen
som beskrives på side 6.

3

Når du har funnet din ønskede vare, velger du antall og klikker
på knappen ”Legg i handlekurv”.
Varen legges da til i handlekurven.

Du kan også legge til varer i innkjøpslister.
Les mer om dette på side 7 og 8.
Når du er logget inn vises varens pris. Om du har en spesiell avtale,
vises dine rabatterte priser. De tidsbestemte kampanjeprisene vil
også være oppdaterte.

4

Det finnes flere ulike måter å søke etter en ønsket vare. Her viser vi hvor enkelt det er.

1

Du kan søke på artikkelnummer, varetekst, eller fritekst.
Skriv inn kriterier for varen i søkefeltet.
Klikk så på knappen ”Søk.”

Du kan se pris på minste bestillingsenhet. Trykk på varen for
stykkpris og andre pakningsalternativer.
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INSTRUKSJON NETTHANDEL

Søkefunksjoner – hvordan man finner en vare.

Ditt søkeresultat vises i to ulike lister. Den første listen viser
varegrupper, mens den andre listen viser varene som har de
kriteriene du søkte etter. Klikk på den varen eller varegruppen
du ønsker ytterligere informasjon om.

Du kan se søkeresultatene i ulike varegrupper.
Listen viser max 12 varer per side. Om det er flere, klikk på ”Neste”
for å få de neste 12 osv.

3

Her ser du all informasjon om varen du har valgt; beskrivende
tekst, teknisk data, miljøinformasjon, avtalepris og lagerstatus.
Velg ønsket pakningsenhet, antall og klikk på ”Legg i
handlekurv” for å legge varen i handlekurven.

Relaterte produkter vil du kunne se nederst på siden.
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INSTRUKSJON NETTHANDEL

Innkjøpslister - opprette
Du har mulighet til å lage ”Innkjøpslister” med varene du bestiller ofte. Varene kan legges i innkjøpslisten via handlekurven, varebildet eller
det kan importeres fra filer som for eksempel Excel (via csv-filer). På denne siden kan du lage en innkjøpsliste og legge inn varer. Om du
allerede har lagd en innkjøpsliste viser vi deg på denne siden hvordan du bruker denne.

1

Lage en ny innkjøpsliste.
Klikk på ”Innkjøpslister” under Hurtiglinker.
Klikk på ”Ny liste”.
Skriv inn navnet på listen du ønsker å lage.
Klikk på ”Lagre”

2

Åpne en eksisterende innkjøpsliste.
Klikk på ”Innkjøpslister” for å få tilgang til innkjøpslisten.
Klikk på ønsket liste for å åpne den.
Det kan være lurt å lage en kopi av innkjøpslisten, slik at dine
standardlister ikke blir endret.

3

Legg til varer i innkjøpsliste.
I innkjøpslisten din kan du legge inn varer ved å skrive
artikkelnummeret i kolonnen ”Varenr.” og trykke [Enter] på ditt
tastatur.

For å legge til en kommentar, klikk på ”Kommentar”. Les mer om
dette på side 8.

Hver gang du åpner denne listen vil varene du har lagt til vises her.

6

1

Bestill med innkjøpslister.
Klikk på ”Innkjøpslister” for å få tilgang til innkjøpslisten.
Klikk på ønsket liste for å åpne den.

2

INSTRUKSJON NETTHANDEL

Innkjøpslister - bestille

Velg vare ved å klikke på ruten til venstre.
Velg pakningsenhet og det antall du ønsker å bestille.
Klikk på ”Oppdater innkjøpsliste” for å se produktspesifikasjon,
sum og antall.

3

Når du har markert de varene du ønsker å bestille,
klikker du på ”Legg i handlekurv.”
På følgende side kan du velge om du vil gå tilbake og hente
varer fra en ny liste eller gå til handlekurven.

Sorter din innkjøpsliste ved å klikke på kolonnenavnene.
Klikk på ”Kommentar” for å legge inn personlige kommentarer
(kommentarene kommer med når du legger varen i handlekurven).
For å sende din bestilling, gå til handlekurven og følg
instruksjonene på side 9.
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INSTRUKSJON NETTHANDEL

Handlekurven
Handlekurven har en sentral funksjonen. Din bestilling vil kunne endres helt frem til den skrives ut på lageret vårt.

1

Klikk på ”Vis hele handlekurven” for å åpne handlekurven.
Her kan du legge til varer med varenummer.
Skriv inn i varenummer og antall, og trykk [Enter].

Varene lagres i handlekurven til du sender ordren.
Varer som ligger i handlekurven ved utlogging blir lagret til neste
gang du logger deg inn.

2

Her kan du se totalbeløp per ordrelinje og lagerstatus for de varene
du har valgt. Her kan du også se antall i forpakning og avtalepris.
Her kan du legge inn kommentar på ordrelinjen, denne følger med
på pakkseddel, ordrebekreftelse og faktura.

Når du er ferdig med ordren, klikk på ”neste” for å komme til
ordreregistrering.

Netthandelen åpen når du har tid!
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Først når du har gjennomført rutinen for bestilling, sendes din ordre.

1

Når du har lagt inn alle dine ønskede varer i handlekurven,
klikk på ”Gå til kassen” for å ferdigstille og sende din bestilling.
Hvis du er i visning av handlekurv, trykker du på ”neste”.
Om du vil se en mer detaljert handlekurv med flere funksjoner, klikk
på ”Vis hele handlekurven”.
Varene lagres i handlekurven til du sender ordren. Du kan løpende
legge til varer her, helt til du har sendt bestillingen.

INSTRUKSJON NETTHANDEL

Send bestilling

Varer som ligger i handlekurven ved utlogging vil ligge der også
neste gang du logger deg inn.

2

Kontroller leveringsadresse. Skriv inn ditt navn/kundereferanse
og hva du ønsker at dine varer skal merkes med.
Klikk deretter på ”Neste” for å komme til Ordrevisning.

Her kan du også skrive inn ønsket utsendelsesdato.
E-postadressen som ligger i feltet ”E-post for ordrebekreftelse”
viser hvor vi sender din ordrebekreftelse.
Om du vil tilbake på forrige side, klikk på lenken ”Tilbake til
handlekurv”.

3

4

Kontroller din bestilling og klikk på ”Bekreft ordre.” Først når du
klikker på ”Bekreft ordre”, registreres din ordre.

Du får nå en ordrebekreftelse.
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Min konto
Her vil du finne informasjon tilknyttet dine tidligere ordre.

Beveg musen over ”Min konto” øverst på siden for å få tilgang til
dine valg.
Du vil da få frem en liste over dine muligheter:
• Ordreoversikt
• Innkjøpslister
• Innstillinger

Ordreoversikt
• Du kan få en oversikt over alle dine (nett/fax/innringte ordre)
• Du kan her også spore ordren din. (hvor langt varene er kommet)
• Du kan bestille dokumentkopi. Kopi av ordrebekreftelse eller
faktura.

Du kommer til ordreoversikten via menyen
Her kan du ved hjelp av ulike søkeverktøy finne tidligere
innlagte bestillinger.
Klikk på en tidligere ordre for ytterligere informasjon.
Åpningsbildet viser kun ordre som ikke er effektuerte.
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Netthandel gjør det enkelt å finne tilbehør til skriveren din.

1

Klikk på ”Blekk- Tonerguide” under Snarveier i menyen til
venstre.

2

Velg produsent og skrivertype fra listen.

INSTRUKSJON NETTHANDEL

Blekk- Tonerguide

Listen med modell vil først oppdateres når du har valgt produsent
og skrivertype fra den første listen.

3

Velg din skrivermodell fra listen.
Klikk så på knappen ”Søk.”
Finner du ikke din skriver? Ta kontakt kundesupport.

4

Du vil nå få opp produktene som passer til din skriver.
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• Enkelt brukergrensesnitt
• Alltid åpent
• Kundeunike priser
• Aktuell produkt og prisinformasjon

• Smarte søkefunksjoner
• Innkjøpslister
• Lagerstatus

Mai 2012

Noen av fordelene ved å bestille via vår netthandel:

